
 

 

Proces-verbal 
al ședinței Consiliului Facultății de Litere  

din 17 mai 2021 
 

 
Încheiat astăzi, 17 mai a.c., în ședința Consiliului Facultății de Litere, Universitatea din 

București. La ședință participă 27 de membri (dintre care 5 studenți). Ședința s-a desfășurat on-
line, prin intermediul aplicației Google Meet.  

   
Ordinea de zi a ședinței: 

 
1.     Rezultatul vizitelor recente ARACIS la programul de licență și de masterat al Departamentului 
de Științe Administrative și propuneri pentru dezvoltarea Departamentului de  Științe 
Administrative (raportor: prof. univ. dr. Oana Iucu) 
2.     Vot pentru un proiect de program postuniversitar în cadrul Departamentului de Științe ale 
Comunicării (raportor: conf. univ. dr. Alexandra Crăciun)   
3.    Vot pentru propunerea de a se decerna titlul de DHC profesorului și academicianului Baudouin 
Decharneux, profesor al Universității Libere din Bruxelles (raportor: conf. univ. dr. Alexandra 
Crăciun) 
4.     Informare despre ediția a VIII-a a Colocviilor naționale studențești Best Letters 
5.     Discuție pe tema organizării viitorului an universitar 
6.     Informare în vederea raportării pentru finanțarea de bază 
7.  Diverse 
 

1.     Rezultatul vizitelor recente ARACIS la programul de licență și de masterat Științe 
Administrative și propuneri pentru dezvoltarea Departamentului de  Științe Administrative 
(raportor: prof. univ. dr. Oana Iucu) 
 

Domnul Decan, prof. univ. dr. Emil Ionescu, deschide ședința cu două trimiteri la primul 
punct de pe Ordinea de zi, care privește aspecte din activitatea Departamentului de Științe 
administrative. Pentru detalii, o invită la cuvânt pe doamna prof. univ. dr. Oana Iucu, directoarea 
departamentului, care sintetizează concluziile pentru ciclurile de studiu licență și masterat ale 
vizitei ARACIS. Totodată, doamna profesor Iucu avansează propunerea de a transforma Centrul 
departamentului într-un hub al științelor administrative și de a oferi cursuri postuniversitare pentru 
formarea personalului din secretariat (din domeniul academic). Propunerea doamnei prof. univ. dr. 
Oana Iucu este acceptată cu 27 de voturi.   

2.     Vot pentru un proiect de program postuniversitar în cadrul Departamentului de Științe 
ale Comunicării (raportor: conf. univ. dr. Alexandra Crăciun) 
 



Ia cuvântul directoarea Departamentului de Științe ale Comunicării, conf. univ. dr. 
Alexandra Crăciun, care avansează propunerea unui program postuniversitar în domeniul 
comunicării în industriile culturale și creative. Propunerea este acceptată cu unanimitate.  

 
3.    Vot pentru propunerea de a se decerna titlul de DHC profesorului și academicianului 
Baudouin Decharneux, profesor al Universității Libere din Bruxelles (raportor: conf. univ. 
dr. Alexandra Crăciun) 
 

În continuare, doamna conf. univ. dr. Alexandra Crăciun solicită votul membrilor 
Consiliului Facultății de Litere cu privire la propunerea de a se decerna distincția de Doctor 
Honoris Causa domnului Baudouin Decharneux, profesor al Universității Libere din Bruxelles și 
membru al Academiei Regale a Belgiei. Propunerea este acceptată cu 27 de voturi.  

4.      Informare despre ediția a VIII-a a Colocviilor naționale studențești Best Letters 
 

Doamna prodecan, conf. univ. dr. Cristina Bogdan, prezintă detalii privitoare la cea de a VIII-
a ediție BucharEst STudent (BEST) Letters Colloquia: perioadă de desfășurare (29-30 
octombrie), termen de înscriere prin transmiterea rezumatelor (15 iunie), jurii și categorii de 
participanți (studenți, masteranzi și absolvenți din promoția 2021).  

 
5.     Discuție pe tema organizării viitorului an universitar 
 

Pornind de la constatarea că există relaxări sociale semnificative în actualul context 
epidemiologic, domnul Decan solicită opinii pe marginea formulei de desfășurare a cursurilor în 
anul academic următor. Sunt formulate principalele vulnerabilități, care vizează cu precădere 
situația din căminele studențești. Se conturează opțiunea de a fi susținute cursuri cu prezență fizică 
la masterate și cu predare on-line la ciclul de licență. O decizie finală se va adopta în iunie, la 
ședința următoare, luând în calcul evoluția epidemiologică de la acel moment.  
 
 
6.     Informare în vederea raportării pentru finanțarea de bază 
 

Domnul Decan revine la cuvânt pentru o serie de informații care vizează raportarea 
activității științifice a corpului profesoral de la Facultatea de Litere: perioada de transmitere a 
datelor (18-28 mai), tipuri de fișe, grup de lucru etc. Domnul Decan insistă asupra caracterului 
obligatoriu al raportării, care poate avea consecințe asupra finanțării suplimentare. Totodată, 
domnul Decan anunță decizia conducerii Universității din București de aplicare a unor sancțiuni 
în situația neîndeplinirii acestei obligații profesionale.  
  
7.  Diverse 
 

Doamna profesor univ. dr. Ioana-Valentina Murăruș solicită un vot în problema modificării 
metodologiei de susținere a examenului final la Anul pregătitor. Doamna profesor Murăruș explică 
schimbările operate în raport cu metodologia de anul trecut și obține validarea propunerii cu 27 de 
voturi.  

 



Domnișoara Andrada Nițu (studentă la Comunicare și Relații Publice, anul III) dă citire 
componenței Consiliului Director al Asociației studenților de la Facultatea de Litere (pentru 2021-
2022):  

 
-    Președinte: Dana Cristina Marcu (LLR, anul II), 
-    Vicepreședinte: Alexandra Paraschiv (LLR, anul III), 
-    Secretar General: Denisa Ungureanu (CRP, anul I), 
-    Director General: Natalia Ghimfus (LLR, anul II), 
-    Director al Departamentului Educațional: Claudia Soare (CRP, anul I), 
-    Director al Departamentului Cultural: Anda Boicu (SE, anul II), 
-    Director al Departamentului de Resurse Umane: Andrei Ionescu (SE, anul I), 
-    Director al Departamentului de PR: Ana Maria Gherasim (CRP, anul II), 
-    Cenzor: Vlad Jipa (LLR, anul III). 
 

Domnul Decan îl invită să ia cuvântul pe domnul prof. univ. dr. Mircea Vasilescu pentru a 
prezenta proiectul unui curs de introducere în educația media, o inițiativă a Departamentului de 
Studii Literare, în parteneriat cu Centrul pentru Jurnalism Independent. Propunerea este acceptată 
cu 27 de voturi.  

 
Domnul Decan solicită acordul membrilor Consiliului Facultății de Litere pentru afilierea unui 

nou membru la Școala Doctorală Litere: conf. univ. dr. Alexandru Nicolae, precizând că acesta a 
primit deja acordul membrilor SDL. Propunerea de afiliere este acceptată cu unanimitate. 

Doamna conf. dr. Elena Ionescu semnalează organizarea expoziției de carte „In memoriam 
Academician Dan Grigorescu – 90 de ani de la naștere”, în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare 
– filiala Litere.  

Domnul Decan declară ședința închisă.   
 

 
Întocmit de conf.univ. dr. Gabriela Biriș 

 

 

 

 

 

 


